
Årsmøte i Langebåt Vel 2021 
5. april 2022 
 
1. Konstituering. 

1.1. Godkjenne innkalling.  
Styrets forslag: Innkallingen godkjennes. 

 
1.2. Godkjenne dagsorden.  

Styrets forslag: Dagsorden godkjennes. 
 
1.3. Valg av møteleder.  

Styrets forslag fremsettes på møtet 
 
1.4. Begrensning av taletid. Møteleder kan under enhver sak innføre begrensning i taletid til 

maks. 2 min. Møteleder kan under enhver sak også sette strek for inntegning til talelisten.  
Styrets forslag: Begrensningen av taletiden tas til etterretning. 

 
1.5. Valg av referent.  

Styrets forslag fremsettes på møtet 
 
1.6. Valg av protokollunderskrivere.  

Styrets forslag fremsettes på møtet 
 

1.7. Valg av tellekorps.  
Styrets forslag fremsettes på møtet 
 

1.8. Årsmøtet kan fremme alternative forslag i alle saker nevnt i denne innkallingen. Forslagene 
skal leveres skriftlig til sekretæren under møtet. Møteleder avgjør voteringsrekkefølge når 
det foreligger flere forslag. 

 
1.9. Fastsettelse av valgprosedyre:  

a. Forslag til kandidater til alle tillitsverv kan fremmes i møtet.   
b. Ved like mange kandidater som tillitsverv velges kandidatene ved akklamasjon. 
c. Ved flere kandidater enn tillitsverv. De(n) kandidaten(e) som får flest stemmer er valgt. 
d. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Gjelder alle avstemninger. 
Styrets forslag: Den foreslåtte valgprosedyre tas til etterretning. 

 
2. Styrets beretning (vedlegg nr. 1). 

Styrets forslag: Styrets beretning godkjennes. 
 
3. Årsrapporter fra: 

- Vannkomiteen (vedlegg nr. 2). 
- Tiurlia Båtforening (vedlegg nr. 3 
- Sandbukta Båtforening (vedlegg nr. 4) 
- Langebåt Minigolf Klubb (vedlegg nr. 5) 
- Miljøkomiteen (vedlegg nr. 6) 
Styrets forslag: Årsrapportene tas til orientering. 

 
4. Regnskap (vedlegg nr. 7) og revisjonsberetning (vedlegg nr. 8)).  

Styrets forslag: Det fremlagte regnskap og revisjonsberetning godkjennes. 
 



5. Fastsettelse av medlemskontingent og andre avgifter.  
Styrets forslag: Det gjøres ingen endringer i medlemskontingenten eller andre avgifter. 
 

6. Innkomne forslag og forslag fremsatt av styret. 
 
6.1. Velhuset. 
Velhuset blir i dag lite brukt, kun til noen styremøter om sommeren. Styret mener en 
oppgradering av velhuset er på sin plass, i første rekke en toalettløsning og et tekjøkken. 
Årsmøtene for 2019 og 2020 vedtok et budsjett på kr. 300 000 til dette. Disse pengene er ikke 
brukt. Styret har innhentet mer nøyaktige tilbud på flere alternative løsninger: 
 

1. WC - BVA med helårsvann                                                 kr. 510 000 
2. WC - BVA-avløp med sommervann                                   kr. 405 000 
3. WC - Sommervann og renseanlegg for gråvann og tett svartvannstank     kr. 400 000 
4. Forbrenningstoalett uten innlagt vann                          kr. 100 000 

  
Ved alt. 1, 2 og 3 kan vi legge inn et tekjøkken til kr. 25 000 
  
Styret inviterer årsmøtet til å avgi stemme for: 
A. Årsmøtet ønsker en toalettløsning i velhuset. (Alt. 1, 2, 3 eller 4 ovenfor) 

Hvis nei, avsluttes voteringen og saken avsluttes. Hvis Ja: 
B. Årsmøtet ønsker en toalettløsning basert på innlagt vann. (Alt. 1, 2 eller 3 ovenfor) 

Hvis nei, budsjetteres det med et forbrenningstoalett (Alt. 4) og voteringen avsluttes. Hvis Ja:  
C. Årsmøtet ønsker en løsning basert på sommervann. (Alt. 2 eller 3 ovenfor) 

Hvis nei, budsjetteres det med BVA og helårsvann (Alt 1). Hvis Ja:  
D. Årsmøtet ønsker en løsning basert på BVA-avløp med sommervann (Alt. 2). 

Hvis nei, budsjetteres det med renseanlegg for gråvann og tett svartvannstank (Alt. 3). Hvis 
Ja, budsjetteres det med BVA-avløp med sommervann (Alt. 2). 

E. Årsmøtet ønsker installasjon av tekjøkken. (Ja eller nei) 
 

6.2. Båtforeningenes vedtekter 
Langebåt Vels vedtekter, vedlegg 5 omhandler vedtekter for Langebåt Båtforeninger. Disse 
vedtektene trenger å gjennomgås på flere punkter, bl.a.: 

- pkt. 7. Andelsbevis og innskudd  
- pkt. 11. Vedtektsendring  
- fordeling av ansvarsområder mellom båtforeninger og vellet 

 
Styret foreslår følgende: 

A. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av ett medlem fra hver av båtforeningene 
og ett fra Langebåt Vel. 

B. Arbeidsgruppen skal bestå av: 
- Nina Fossen, Sandbukta 
- Morten Buan, Tiurlia 
- Henning Kolstad, Langebåt Vel 

C. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag for votering i årsmøtet i båtforeningene før 
votering på neste ordinære årsmøte i vellet i henhold til gjeldende vedtekter. Forslaget 
skal ta hensyn til de standpunkter som er fremkommet under vellets årsmøte. 

 
  



7. Budsjettforslag for kommende periode framlegges (vedlegg nr. 9).  
Styrets forslag: Det fremlagte budsjettforslag med de endringer som ble vedtatt under punkt 6.1 
tas til orientering. 

 
8. Valg av styre (valgkomiteens innstilling, vedlegg nr. 10):  

8.1. Styreleder 
8.2. Kasserer 
8.3. Sekretær 
8.4. To styremedlemmer 
8.5. To varamedlemmer i rekkefølge. 

 
Det velges også: 
8.6. En vannkomite 
8.7. En miljøkomite 
8.8. En valgkomite 
8.9. Revisor 

 
9. Avslutning ved den nye styrelederen. 
 


